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P a k e i č i u Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),

izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose

ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas,

patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje,

savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios

stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos apibrėžtos Vaikų ir suaugusiųjų

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų

ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ (toliau –  COVID-19 diagnostikos ir gydymo aprašas).“

2. Pakeičiu 3.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„3.1. po gydymo SASPĮ pagal COVID-19 diagnostikos ir gydymo aprašą. SASPĮ sveikatos

priežiūros specialistas apie pacientą, siunčiamą ambulatoriškai gydyti į PAASPĮ, jo išrašymo iš

SASPĮ dieną (jei tai nedarbo diena – artimiausią darbo dieną):“.

3. Pakeičiu 4.9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.9.1. pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), išskyrus nurodytus Aprašo 4.9.2 papunktyje, po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo

pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų,

ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba išskirtiniais atvejais

šeimos gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, anksčiau nei po 10 dienų nuo

simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas,

nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai ir

atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val.

intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;“.

4. Pakeičiu 4.9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.9.2. lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sirgusiems

pacientams:

4.9.2.1. kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros

ląstelių transplantacijos, dėl ilgalaikio prednizolono vartojimo (20 mg/d >14 d.), chemoterapijos,

imunoterapijos, biologinės terapijos, imunosupresantų vartojimo, ŽIV, kai CD4 ląstelių <200/mm3,

kito imunodeficito), pacientams, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos,
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pacientams, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, pacientams, esantiems laisvės atėmimo

įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas,

nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai

arba išskirtiniais atvejais šeimos gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę,

anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau

kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne

trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;

4.9.2.2. kurie dirba palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose,

socialinės globos įstaigose arba laisvės atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 14 dienų

nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas

nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo

sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, anksčiau nei po 14 dienų nuo simptomų

atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas

antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai ir atlikus SARS-

CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose

nerandama SARS-CoV-2 viruso.“

Sveikatos apsaugos ministras       Arūnas Dulkys

Parengė
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